
Referat af Bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsesmøde i AAB 55  
Dato: mandag den 4. oktober 2021 kl. 17.00 – 21.00 

Sted: Kulturhuset Strandgården 21, 2635 Ishøj 

Deltagere: 

  
Afbud: Raja og Jette  
     
 Referent: Christina  

Bestyrelsen har vedtaget at alle møder bliver optaget 

Wagn B. Jensen Bestyrelsesformand

     Anita E. Boulier Bestyrelsesmedlem

Bamse Jensen Bestyrelsesmedlem         

Birthe Caspersen Bestyrelsesmedlem

Christina S. Jensen Bestyrelsesmedlem

Gry Elley Rosendal  Bestyrelsesmedlem

Zisan Corap Bestyrelsesmedlem

Jette Wildenhein Suppleant

Randi Zürek Suppleant 

Raja Shiraz Khan Suppleant 

Steen Inspektør

Rasmus Driftschef 
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1

Godkendelse af dagsorden x Godkendt

2.
2

Godkendelse af sidste referat x Godkendt på mail 
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Emner fra Kontoret: 

A). Ladestandere til biler 
B). Cykelskuret og låse  
C).  Parkering selskab udbudsmateriale 
D).  Legeplads til IB  
E).  Vilde katte 
F).  Bemanding på kontoret 
G). Årlig tilfredshedsundersøgelse 
H). Er alle skodder behandlet nu  
I).  Pavillon ved varmecentralen J).   
J). Udbud på EL + Fraflytningslejligheder m.f. 
K). Fjernelse af Grafitti.  
  
 

Der var følgende spørgsmål til driften der kort blev 
gennemgået. Derudover havde Wagn forud for 
mødet fremsendt en række spørgsmål til 
besvarelse hos Steen for at spare tid på mødet. 
Disse var ved mødets start ikke besvaret og blev 
ikke drøftet yderligere.  

A) Mikkel, Drift koordinator har opgaven. 
B) Der efterspørges fra Wagn en opdateret liste på 
hvor mange der er lavet og hvor mange der 
udestår.  

C) Opgaven er ikke udbudspligtig, men der skal 
opstilles kriterier som et antal firmaer kan afgive 
tilbud på baggrund af. Det besluttes, at P udvalget 
på næste møde laver forslag til kriterier som så 
tilgår bestyrelsen til beslutning inden Steen 
indhenter tilbud på baggrund af det.  

D) Sagen med legeplads der fejlagtigt blev 
nedtaget og opstillet på IB´s område efter 
legepladsinspektion er løst uden udgift for hverken 
AAB 55 eller IB. Christina giver under punktets 
behandling kritik for at bestyrelsen/evt. grønt 
udvalg ikke blev informeret om at der var lavet 
inspektion og at nogle legeredskaber skulle skiftes 
så bestyrelsen kunne have haft indflydelse på valg 
af materialer osv. Det aftales at der i Grønt udvalg 
skal laves en procedure for hvad vi gør i disse 
situationer så bestyrelsen kan involveres også når 
det skal gå stærkt – evt. ved på forhånd at have 
afstemt ønsker til legeredskaber og materialer.  
Wagn er kritisk overfor at det firma der har lavet 
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4.
4

Spørgsmål fra beboere:  
a). Strøm i skure til opladning. 
b). Klager over kontoret. 
c). Vedligeholdelse af området.

A): På baggrund af spørgsmål fra beboerne drøftes 
status på el og opladning i skure til El. Projektet 
går snart i gang og kommunen er indforstået med 
at de selv skal sørge for korrekt opsætning af 
opladere osv.  
Det besluttes at der ikke sættes Bi målere på 
opladerne og at de også forsat kører på 
fællesstrøm da der er tale om en relativt lille 
mængde el der bruges og en ordning med bimålere 
kræver en del administration der også er en udgift 
for afdelingen. 

B): Drøftelser af serviceringen af beboerne fra 
ejendomskontorets side. Der er forsat et ønske fra 
bestyrelsen om at man når man svarer kontorets 
mail så sætter man sit navn under så man kan se 
hvem man kommunikerer med og bestyrelsen er 
uforstående overfor hvorfor det forsat skal 
diskuteres og ikke bare er helt almindelig god 
service. Christina bemærker at det heller ikke er i 
overensstemmelse med AAB´s politik og strategi.  

Bestyrelsen og særligt bestyrelsesformanden 
modtager løbende klager og kopier af mail 
korrespondance fra beboere over håndteringen af 
div. Sager på kontoret og et par aktuelle konkrete 
sager om husorden og håndtering af klage over 
vand og varme afregning drøftes.   
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Emner fra formanden: 
a). Efterårskonference  
b). Indkøb af Ipad til kulturhuset.  
c). Status på renovering af Varmecentralen.  

A): Efterårskonferencen i AAB afholdes sidste 
weekend i oktober. Der er 5 fra bestyrelsen 
tilmeldt.  
B): Der er behov for at indkøbe en Ipad til 
kulturhuset så der kan godkendes regninger på 
acubis. Dette godkendes.  

C): Wagn orienterer om status på projekt med 
varmecentralen og et par del opgaver der er fundet 
leverandører til. Wagn har fået besked fra Rune på 
at den formodede hovedentreprenør er indstillet på 
at tage arbejdsfolk osv. ind fra bebyggelsen.  

Beboer-problemer: 
a). Drøftelse af et par beboersager. 

Bestyrelsen får gentagne henvendelser i et par 
konkrete sager hvor der er udfordringer med gener 
fra andre beboere og hvor beboerne ikke oplever 
sig taget alvorligt af ejendomskontoret. Drøftelse 
mellem bestyrelsen og driften af hvad der er gjort 
og af muligheder for løsninger. Grundet 
personfølsomme oplysninger omtales sådanne 
drøftelser ikke yderligere i referatet.  
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Beboerhuset: 
A). Projektkvinder kan, Jobformidlingen  
B). Aktivitetsskema  
C). Overførelse af økonomi   
D). Købt ny telefon samme nr. 
E). Hvordan går det.

A): Der er nu aktivitet fra jobcenter projekt hver 
fredag og det fungerer godt.  
B): Bestyrelsen har forud for møget modtaget 
aktivitetsskema for huset.  
Formanden for kulturhus udvalget Birthe orienterer 
om afholdt møde i huset og søndagsarrangement. 
Der er gang i at arrangere julefest og tænd 
juletræet.   
Det er besluttet på mail at fastholde prisen på 
juletræs billetterne på 50 kroner. 
C): Der er kommet gang i at opdeling af udgifter til 
mad og drikke så de konteres korrekt til de formål 
de er anvendt til fx bestyrelsesmøder, driften, 
cafeen osv.  
D): Der er indkøbt ny telefon til huset da den 
gamle ikke virkede. Nummeret er det samme.  
E): Det fungerer rigtigt godt i huset og alle der 
kommer i huset er gode til at være med at holde 
en positiv stemning og er der kommet gang i 
mange aktiviteter.  
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Grønt udvalg: 
a). Fremlæggelse af projekt legeplads. 
b). Orientering vedrørende vedligeholdelse af 
boligområdet. 
c). Fliser ved haverne Østergården

A: Udvalget har fremlagt forslag til kriterier og 
ideer til det omvendte udbud på ny legeplads ved 
”borgen”. Disse er også udsendt til bestyrelsen 
inden mødet i form af referat fra Grønt 
udvalgsmøde i juni.  

Bestyrelsen godkender det foreslåede som skrevet i 
referatet fra grønt udvalg. Det tilføjes at der skal 
tages højde for vedligeholdelsesbehovet ved de 
forskellige typer legeplads at det skal fremgå når 
der gives tilbud. 
Der er 600.000 kr. til projektet. 

Christina sender det besluttede ind til Nanna i AAB 
der skal stå for at rette til og få tilbud ind.   

Spørgsmål til udvalgets referat fra Wagn.  

Som opfølgning til referat punkt 7 oplyser Wagn at 
alle grill nu er sat op hen over sommer. Der er dog 
reserveret 1 til brug for det nye legepladsområde 
når det er færdigt. 

Der spørges også ind til prisen på udskiftning af de 
træer gartnerne har skiftet grundet sygdom og som 
omtales i referatet. Det eftersendes. 

B: Til bestyrelsesmødet viser Wagn også en række 
billeder fra afdelingen af manglende vedligehold og 
de tages med i Grønt udvalg da de vedrører 
områder er allerede er sat på dagsordenen til 
udvalgets næste møde.  
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Det næste møde: tirsdag den 26 oktober 2021 kl. 17.30 

Afdelingsmødet 24 august 2021: 
a). Evaluering  
b). alt materiale er godkendt i AAB  

Punktet ikke behandlet grundet tidspres.  

 

DV-udvalget: 
a). Har ikke været samlet

Økonomiudvalget:  
a). Har ikke været samlet  

Eventuelt:      

Bamse oplyser at til brug for de værksteder der 
tidligere er besluttet hvor møbler osv. der er smidt 
ud kan istandsættes skal der opsættes et skilt ved 
vores skralde øer og storskralderum for at det er 
tilladt at indsamle genstandende.  
Det er undersøgt at politiet skal bruge en 
henvendelse fra AAB og tilladelse til opsætning ad 
sådanne skilte og det aftales at Bamse sender mail 
til Steen med formulering og Steen så på vegne af 
AAB indhenter tilladelse ved politiet.  

Randi oplyser at der er problemer ved viadukterne 
med spejlene at de bliver forskubbet og drejet. 
Steen går videre med dette.   

Rasmus beder om at serviceaftalen for 2022 
kommer på næste bestyrelsesmøde så vi kan nå at 
få det på plads inden nytår.  
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